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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 1 

E DESENVOLVIMENTO, CAMPUS OSASCO, EM 15.10.2018. 2 

 

Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no auditório da 3 

UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município 4 

de Osasco, a oitava reunião ordinária de dois mil e dezoito da Comissão de Pós-graduação em 5 

Economia e Desenvolvimento da UNIFESP, campus Osasco, às dez horas. Estiveram presentes a 6 

coordenadora do Programa, Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o vice-coordenador Prof. Dr. 7 

Veneziano Araújo, o Prof. Dr. Alberto Handfas, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Diogo 8 

de Prince Mendonça, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, o Prof. Dr. Fábio Luis Barbosa, o 9 

Prof. Dr. Flavio Tayra, o Prof. Dr. Leandro dos Santos Maciel e os representantes discentes Rafaella 10 

Lima dos Santos e Gustavo Machado Brighenti. Justificaram ausências: o Prof. Dr. André Roncaglia 11 

Carvalho, a Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari, o Prof. Dr. Daniel Feldmann, o Prof. Dr. 12 

Eduardo Luiz Machado, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá 13 

Porto e a Profa. Dra. Pollyana de Carvalho Varrichio. Não justificaram: o Prof. Dr. Gustavo Pereira 14 

da Silva, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto e o Prof. Dr. 15 

Sidival Tadeu Guidugli. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) Informes. II) 16 

Aprovação de ata. III) Ordem do dia: 1) Coorientação externa ao corpo docente permanente e 17 

colaborador (art. 47 regimento). 2) Grade horária 2019. 3) Comissão de horários. 4) Pedidos de 18 

qualificação: André Cardoso e Mário Henrique. 5) Novos credenciamentos via edital e estudo 19 

sobre regras Capes aos estudantes. 6) Aula Magna 2019. Inaugurando a reunião, a professora 20 

Luciana agradeceu a presença de todos e abriu a seção de Informes, passando a palavra ao 21 

professor Veneziano que relatou acerca da normativa de professores visitantes aprovada no CONSU 22 

e sobre o andamento das discussões do grupo de trabalho que está estudando a questão das cotas 23 

para a pós-graduação na Unifesp. A professora Luciana, na sequência, informou que fez a carta 24 

solicitando as duas vagas de pós-doutorado para o programa e que a carta levou o nome de todos os 25 

conselheiros da CPED. Dando continuidade aos informes, o professor Leandro, com a palavra, 26 

informou a todos sobre uma bolsa chamada Jovem Pesquisador em Centros Emergentes da FAPESP 27 

destinada a pesquisadores sem vínculo empregatício que se aplica perfeitamente ao nosso programa. 28 

Neste momento a coordenadora solicitou ao professor que enviasse o link do sítio onde se 29 

encontravam as informações sobre a bolsa. O professor Diogo rapidamente se prontificou a enviar o 30 
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link a todos naquele mesmo momento por e-mail (http://www.fapesp.br/jp/). A professora Luciana 31 

agradeceu e aproveitou para solicitar aos orientadores que forem contemplados com essa e também 32 

com outras bolsas e fomentos, que avisassem a coordenação para esta se manter atualizada. 33 

Encerrados os informes, a coordenadora abriu a seção de Expediente submetendo a ata da última 34 

reunião, realizada no último dia 17 de setembro. A ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência, 35 

a professora Luciana abriu a Ordem do dia colocando o primeiro item da pauta em discussão: 36 

Coorientação externa ao corpo docente permanente e colaborador (art. 47 regimento). A 37 

professora Luciana apresentou a questão e disse que o conselho precisaria definir regras e editar 38 

uma normativa para a coorientação de professores externos ao programa que não fazem parte do 39 

corpo docente permanente e colaborador. Com a palavra, o professor Diogo disse que era favorável 40 

à ideia, porém, questionou se existia alguma restrição da coorientação na Plataforma Sucupira. 41 

Neste momento, o professor Veneziano disse que com o questionamento do professor Diogo a pauta 42 

estaria prejudicada, pois não poderíamos deliberar a questão sem essa importante informação. A 43 

professora Luciana tomou o uso da palavra e disse que fará uma pesquisa sobre o questionamento e 44 

perguntou se o conselho não poderia aprovar a questão com a condição de que não houvesse 45 

nenhum impacto na Sucupira. Todos concordaram e a confecção de normativa para coorientação 46 

externa ao corpo permanente e colaborador foi aprovada por unanimidade. Vencido o primeiro 47 

assunto da pauta, o segundo item começou a ser discutido: Grade horária 2019. Após discussões os 48 

professores definiram algumas disciplinas que serão ofertadas no primeiro e no segundo semestre 49 

de 2019. As disciplinas que serão oferecidas encontram-se no link (https://goo.gl/A5z3w5). Comissão 50 

de horários: A professora Luciana informou que o professor Fábio Alexandre será o representante 51 

do mestrado na Comissão de Horários e solicitou aos professores que informassem os dias e 52 

horários mais favoráveis para o oferecimento das disciplinas para que pudéssemos agendar salas 53 

mais adequadas às atividades do mestrado. A coordenadora pediu aos professores que irão ministrar 54 

disciplinas no próximo semestre a enviarem suas disponibilidades para que a coordenação 55 

encaminhe ao professor Fábio Alexandre. Dando continuidade, o quarto item da pauta começou a 56 

ser discutido: Pedidos de qualificação: André Cardoso e Mário Henrique. A professora Luciana 57 

pediu aos conselheiros se ela poderia acrescentar extemporaneamente o pedido de qualificação do 58 

discente Vinícius Bastos. Todos concordaram e a CPED começou analisar o pedido do Vinícius, 59 

porém, o formulário utilizado não era o formulário da qualificação, mas, sim, da defesa e também 60 

faltava o nome do professor Alberto Handfas como membro para que a banca estivesse completa. O 61 

http://www.fapesp.br/jp/
https://goo.gl/A5z3w5
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número do Parecer do Comitê de Ética também não fora informado pelo estudante. Apesar dos 62 

problemas constatados, a coordenação pediu aos conselheiros que aprovassem a banca com a 63 

condição de que os apontamentos fossem corrigidos e também pelo motivo de o aluno ser um 64 

estudante exemplar que não possui bolsa e que precisaria terminar no prazo. Neste momento, a 65 

discente Rafaella disse que o número do Parecer do Comitê de Ética não foi incluído na 66 

documentação, pois o formulário da qualificação disponível no site ainda estava desatualizado com 67 

a nova regra de que toda banca de qualificação deveria constar esse número. A professora Luciana 68 

informou que o formulário da qualificação será atualizado no sítio do programa com a adição do 69 

número do Parecer do Comitê de Ética. Com a palavra, o professor Fábio Luis disse que essa 70 

situação do pedido do Vinícius não deveria se repetir, pois existiam muitos erros na solicitação. O 71 

professor ainda disse entender que o pedido deveria ser aprovado, dadas as justificativas 72 

completamente verdadeiras, porém, a rigor não deveria por conta dos erros. A professora Luciana 73 

concordou com as palavras do professor Fábio e disse que isso não se repetiria mais. Os pedidos de 74 

qualificação dos alunos André Cardoso, Mário Henrique e Vinícius Bastos foram aprovados por 75 

unanimidade. Dando sequência, o quinto ponto começou a ser discutido: Novos credenciamentos 76 

via edital e estudo sobre regras Capes aos estudantes. A coordenadora informou que existe uma 77 

grande demanda de professores que desejam fazer parte do nosso programa. Dessa forma, 78 

precisaríamos criar regras para os interessados participarem de edital que seria lançado uma vez por 79 

ano. Sendo assim, não teríamos que ficar todos os meses fazendo estudos de avaliação se 80 

determinado professor pode ou não fazer parte do programa. Portanto, com o edital todos 81 

entregariam seus pedidos em uma época determinada e a CPED analisaria os pedidos de uma vez 82 

só. Após discussões, a ideia de edital para credenciamento foi aprovada por unanimidade. Na 83 

sequência, o professor Diogo apresentou a segunda parte do item sobre o estudo das regras Capes 84 

em relação aos estudantes. O estudo feito pelo professor Diogo encontra-se anexado a esta ata. 85 

Terminada a apresentação do professor Diogo, o último assunto da pauta começou a ser discutido: 86 

Aula Magna 2019. A professora Luciana solicitou a todos que ajudassem na sugestão de nomes 87 

para a aula magna do próximo ano que ocorrerá provavelmente em março. Ela sugeriu que essas 88 

pessoas fossem, prioritariamente, da região, pois não temos verba PROAP para custear translado 89 

etc. O assunto será discutido novamente na próxima reunião para agendarmos a data e a discussão 90 

das ideias apresentadas pelo conselho. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, 91 

Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes. 92 
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